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   NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
  22 OKTOBER 2020 

 

 

 

 

 
Aanwezig:  Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter; 

Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer en Linda Van den Abeele, Schepenen; 
 

Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole 
Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert, Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
Verontschuldigd: Chantal Maes-Verbeken, Valerie Vanden Berghe, Emile Desimpel, Lode Dekimpe, 
Frank De Backer 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van 
artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de gemeenteraad doorgaat 
in GOC Kwaremont. 

 
De Burgemeester-Voorzitter opent de zitting om 20.00 uur. 

De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt:  
 

Openbare Zitting  

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 september 2020 

 

 De Raad 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 24 september 2020, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 24 september 2020 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 24 september 2020 

 

 De Raad 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op het zittingsverslag van de zitting van 24 september 2020, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het zittingsverslag van de zitting van 24 september 2020 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren toetreding tot de 
dienstverlenende vereniging TMVS 

 
De Raad, 

 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Gelet op het feit dat instellingen die onderhevig zijn aan de wetgeving op 

overheidsopdrachten steeds worden geconfronteerd met complexere technisch-administratieve 
vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke kennis; 

 
Gelet op het feit dat samenwerking op het vlak van overheidsopdrachten en/of aanbieden 

van facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren; 
 
Gelet op het aanbod van TMVS, Botermarkt 1 te 9000 Gent, een dienstverlenende 

intergemeentelijke vereniging opgericht in 2017 en waarvan het toetredingsdossier in bijlage wordt 
toegevoegd; 

 
Gelet op het feit dat de dienstverlening van TMVS enkel kan aangeboden worden aan 

deelnemers van TMVS; 
 

Gelet dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de deelnemende 
partners ten volle wordt gerespecteerd; 

 
Gelet op de kapitaalsinbreng én de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven 

in het toetredingsdossier;  
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
De raad besluit met ingang van heden toe te treden tot TMVS, Botermarkt 1 te 9000 Gent, volgens de 
modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage 
aan onderhavig besluit wordt toegevoegd. 
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Artikel 2 
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 

4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van TMVS 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij de gemeenteraad beslist om 
toe te treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS, Botermarkt 1 te 9000 Gent; 
 

Overwegende dat onze gemeente, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
dienstverlenende vereniging; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens de gemeente, alle akten en 
bescheiden met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te 
onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van:  
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- BAERT Willem-Jan    

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs 
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 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- BAERT Willem-Jan               12 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- COUSAERT Thijs:   12 ja stemmen. 

 
BESLUIT: 

  
Artikel 1: 
 
De heer Willem-Jan Baert, gemeenteraadslid, Dwarsstraat 3 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid 
als vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone en 
buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging TMVS en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op deze 
vergaderingen. 
 
Artikel 2: 

 
De heer Thijs Cousaert, gemeenteraadslid, Molenstraat 4 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de gemeente Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging TMVS en 
wordt gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de beraadslagingen en 
stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het 
algemeen, alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente Kluisbergen te behartigen op 
deze vergaderingen. 

 
Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de 
gemeenteraad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan TMVS. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
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5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Kennisname beslissing Gaselwest dd. 

12.12.2019 houdende de aanvaarding van de toetreding van de gemeente voor de activiteit 
openbare verlichting tot Gaselwest en de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging en 
goedkeuring ontwerpakte 

 

 
De Raad, 
 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 

 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
 Gelet op de beslissing dd. 26.09.2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan 
het aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare 
verlichting’; 
 
 Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Gaselwest dd. 12.12.2019 tot 
kapitaalverhoging per 01.07.2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 EUR d.m.v. 
117.186 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 12.12.2019 van het variabel kapitaal ten 
bedragen van 28.630.275,00 EUR d.m.v. 1.145.211 Aov-aandelen; 
 
 Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest dd. 
12.12.2019 waarbij de gemeente Kluisbergen als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting 
werd aanvaard met ingang van 12.12.2019; 
 
 Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van 
de Commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering 
waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 668.937,22 EUR, 
vertegenwoordigd door hetzij 20.068 aantal aandelen Aov en 167.237,22 EUR in cash; 
 
 Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Gaselwest werd gestort op 14.02.2020 op 
rekening van de gemeente Kluisbergen; 
 
 Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling 
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17.09.2020; 
 
 Gelet op het voorstel van Gaselwest om deze notariële akte te verlijden op 20.11.2020 om 
14.00 uur in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
De Raad neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest 
dd. 12.12.2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 12.12.2019 van de gemeente voor 
de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging 
ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12.12.2019. 
 
Artikel 2: 
 
De Raad hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
hogervermelde inbreng in natura. 
 
Artikel 3: 
 
De heer Philippe Willequet, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Lotje Demedts, algemeen 
directeur, worden aangeduid om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te 
ondertekenen op 20.11.2020 om 14.00 uur in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 
12. 
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de 
artikelen 281 en 283 van het decreet lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar keuze 
een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde 
ondertekening te volbrengen. Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter 
kennis worden gebracht. 
 
Artikel 4: 
 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 
Gaselwest, t.a.v. het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 

 
6. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren schoolreglement Gemeentelijke 
 Basisschool De Start Ruien 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

mailto:vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school, art. 21; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs; 
 
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2018 inhoudende de 

goedkeuring van de aanpassing van het schoolreglement Gemeentelijke Basisschool De Start;  
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 

opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Start,  

goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.11.2018, enerzijds aan actualisatie toe is en anderzijds dient 
opgesplitst te worden, omwille van de splitsing van de school, voor GBS De Start Ruien en GBS De Start 
Berchem; 

 
Overwegende dat wel wordt voorgesteld om voor beide scholen met hetzelfde schoolreglement 

te blijven werken;  
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, 

na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure ; 
 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
 

 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 
 

 Na beraadslaging;  
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het bestaande schoolreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.11.2018, wordt  
opgeheven. 
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Artikel 2: 
 
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Start Ruien, zoals in bijlage aan dit besluit  
gehecht, wordt goedgekeurd en dit met ingang van schooljaar 2020-2021. 
 
Artikel 3: 
 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure. 
 
Artikel 4: 
  
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien  
bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, 
die ondertekenen voor akkoord. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Ruien en de  
directeur van GBS De Start Berchem. 
  
Artikel 6:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
7. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren schoolreglement Gemeentelijke 
 Basisschool De Start Ruien 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school, art. 21; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs; 
 



10                 

Notulen Gemeenteraad dd. 22 oktober 2020 

 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;  

 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 november 2018 inhoudende de 

goedkeuring van de aanpassing van het schoolreglement Gemeentelijke Basisschool De Start;  
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 

opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Start,  

goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.11.2018, enerzijds aan actualisatie toe is en anderzijds dient 
opgesplitst te worden, omwille van de splitsing van de school, voor GBS De Start Ruien en GBS De Start 
Berchem; 

 
Overwegende dat wel wordt voorgesteld om voor beide scholen met hetzelfde schoolreglement 

te blijven werken;  
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, 

na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure ; 
 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
 

 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 
 

 Na beraadslaging;  
 
           Met éénparigheid van stemmen. 
 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het bestaande schoolreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 22.11.2018, wordt  
opgeheven. 
 
Artikel 2: 
 
Het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Start Berchem, zoals in bijlage aan dit  
besluit gehecht, wordt goedgekeurd en dit met ingang van schooljaar 2020-2021. 
 
Artikel 3: 
 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en 
schepenen opgenomen in de infobrochure. 
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Artikel 4: 
  
Het schoolreglement en de infobrochure worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien  
bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, 
die ondertekenen voor akkoord. 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Berchem en de  
directeur van GBS De Start Ruien. 
  
Artikel 6:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 
 

 
8. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren schoolwerkplan gemeentelijke 
 Basisschool De Start Ruien 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school, art. 21; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs; 
 
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;  
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor hun basisscholen een schoolwerkplan dient op te 

maken; 
 
Overwegende dat het huidige schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool De Start,  

enerzijds dient aangepast te worden en anderzijds, omwille van de splitsing van de school, dient 
opgesplitst te worden voor GBS De Start Ruien en GBS De Start Berchem; 

 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
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 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 

 
 Na beraadslaging;  
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool De Start Ruien, zoals in bijlage aan dit besluit  
gehecht, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Ruien en de  
directeur van GBS De Start Berchem. 
  
Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
9. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren schoolwerkplan gemeentelijke 
 Basisschool De Start Berchem 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school, art. 21; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs; 
 
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;  
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Overwegende dat een schoolbestuur voor hun basisscholen een schoolwerkplan dient op te 
maken; 

 
Overwegende dat het huidige schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool De Start,  

enerzijds dient aangepast te worden en anderzijds, omwille van de splitsing van de school, dient 
opgesplitst te worden voor GBS De Start Ruien en GBS De Start Berchem; 

 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
 

 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 
 

 Na beraadslaging;  
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
Het schoolwerkplan van de gemeentelijke basisschool De Start Berchem, zoals in bijlage aan dit  
besluit gehecht, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Berchem en de  
directeur van GBS De Start Ruien. 
  
Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
10. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren arbeidsreglement gemeentelijke 
 Basisschool De Start Berchem en Gemeentelijke Basisschool De Start Ruien 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
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Gelet op de wet van 8 april 1965 houdende de instelling tot arbeidsreglementen;  
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een arbeidsreglement 

moet opstellen, waarin aanvullende rechten en plichten van het schoolbestuur en de 
personeelsleden over de arbeidsvoorwaarden in de school opgenomen worden; 

 
Overwegende dat het huidige arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool De Start,  

enerzijds dient geactualiseerd te worden en anderzijds, omwille van de splitsing van de school, dient 
opgesplitst te worden voor GBS De Start Ruien en GBS De Start Berchem; 

 
Overwegende dat het arbeidsreglement voor beide scholen identiek is; 
 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
 

 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 
 

 Na beraadslaging;  
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisschool De Start Berchem  
en voor de gemeentelijke basisschool Ruien, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, goed. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Berchem en de  
directeur van GBS De Start Ruien. 
  
Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

 
11. Afdeling Leven en Vrije Tijd – Onderwijs – Goedkeuren lidmaatschap GBS De Start Ruien bij  

OVSG en goedkeuren gebruik van de leerplannen van OVSG door GBS De Start Ruien 
 

 
De Raad 
  
Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Overwegende dat GBS De Start is aangesloten bij de onderwijsvereniging voor steden en 

gemeenten (OVSG); 
 
Overwegende dat, omwille van de splitsing van de school, GBS De Start Berchem het 

instellingsnummer 24141 behoudt en dat voor GBS De Start Ruien een nieuw instellingsnummer 
werd verkregen bij de voorlopige erkenning, nl.138529; 

 
Overwegende dat, gelet op de splitsing, GBS De Start Ruien nog officieel moet aangesloten 

worden bij OVSG; 
 
Overwegende dat GBS De Start Ruien, net zoals GBS De Start Berchem, gebruik zal maken van 

de leerplannen van de OVSG; 
 
Gelet op het verslag van het overleg van de schoolraad van 24 september 2020; 
 

 Gelet op het verslag van het ABOC van 25 september 2020; 
 

 Na beraadslaging;  
 
 Met éénparigheid van stemmen.  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De gemeenteraad beslist om GBS De Start Ruien, De Pacht 12 te 9690 Kluisbergen, met 
instellingsnummer 138529 aan te sluiten bij de onderwijsvereniging voor steden en gemeenten  
(OVSG). 
 
Artikel 2: 
 
De gemeenteraad beslist dat GBS De Start Ruien gebruik zal maken van de leerplannen van OVSG. 
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directeur van GBS De Start Ruien en de  
directeur van GBS De Start Berchem. 
  
Artikel 3:  
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 



16                 

Notulen Gemeenteraad dd. 22 oktober 2020 

 

 

  
12. Afdeling Omgeving en Wonen – Gemeentewerken – Goedkeuren ontwerp (plannen, bestek  
 en raming) en bepalen van de wijze van gunnen – Wegenis- en rioleringswerken Grotweg 
 

 
De Raad, 

 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en latere wijzigingen;  
 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren en latere wijzigingen; 
 
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;  
 
 Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 
17 juni 2013 en latere wijzigingen;  

 
 Overwegende dat de gemeente, samen met Farys, wegenis- en rioleringswerken wenst uit te 

voeren in de Grotweg en dat hiertoe door Farys het studiebureau Lobelle, Gistelsteenweg 112 te 

8490 Jabbeke, werd aangesteld;  

Gelet op het naar voorgebracht ontwerp (bestek, raming, plannen, innameplan) voor de 
wegenis- en rioleringswerken in de Grotweg, opgemaakt door Studiebureau Lobelle;   
 

 Overwegende dat deze werken worden geraamd op 364.584,81 EUR (excl. BTW) (100% ten 
laste van TMVW) en dat wordt voorgesteld deze werken te gunnen via openbare procedure;  
   
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
Het ontwerp (bestek, raming, plannen, innameplan) voor wegenis- en rioleringswerken in de 
Grotweg, opgemaakt door Studiebureau Lobelle, wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2: 
 
De werken worden geraamd op 364.584,81 EUR (excl. BTW) en dienen gegund te worden na 
openbare procedure.   De werken vallen voor 100% ten laste van TMVW.  
 
Artikel 3: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVW, de ontwerper en aan 
de  afdeling gemeentewerken.  De afdeling secretariaat wordt met de uitvoering belast. 

 
 

  
13. Afdeling Omgeving en Wonen – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en milieu – Goedkeuren 
  huishoudelijk reglement GECORO 
 

 
De Raad, 

 
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere 

regels voor de samenstelling, organisatie en werkwijze van de GECORO; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2020 inhoudende het goedkeuren 

van de samenstelling van de GECORO; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2020 inhoudende het aanduiden van 

de leden, de voorzitter en de secretaris van de GECORO; 
 
Overwegende dat de GECORO een huishoudelijk reglement dient aan te nemen dat minstens 

volgende zaken regelt: 
 
1° de wijze van agenderen met inbegrip van de mogelijkheid van leden om onderwerpen te 
laten agenderen; 
2° de wijze van uitnodigen met inbegrip van de minimumtermijn die gerespecteerd moet 
worden; 
3° op welke manier leden vóór de vergadering kennis krijgen of kunnen nemen van 
documenten die relevant zijn voor de onderwerpen die op de vergadering behandeld 
worden; 
4° de wijze van notuleren; 
5° de wijze van formuleren van de adviezen met inbegrip van minderheidsstandpunten; 
6° de oprichting en werking van interne werkgroepen. 
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Gelet op het voorliggende ontwerp van het huishoudelijk reglement voor de GECORO;  
   
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 
Artikel 1: 
 
Het huishoudelijk reglement voor de GECORO, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling RO, stedenbouw 
en milieu. 
 

 
14. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Bekrachtigen beslissing college van 

burgemeester en schepenen dd. 08.07.2020 inhoudende het goedkeuren van het tijdelijk 
politiereglement veiligheid t.g.v. de Ronde van Vlaanderen editie 2020  op 18.10.2020 

 

 
 De Raad, 
 

 Gelet op de artikelen 41 en 162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  
  

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;  
 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 
 
Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-

terreinwedstrijden; 
 
Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglementering 

van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  
 
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies 

voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 
 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 

bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 
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Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 
 
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis 
van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
 

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de 
overtredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de 
stad/gemeente;  

 
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke 

administratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve 
sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

 
Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties 

op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer 
op nationaal niveau vereisen; 

 
Gelet op het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 

aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 
 
Gelet op het MB van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 

interventieplannen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van 

Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
 
Overwegende dat op zondag 18 oktober 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 

dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente heeft 
doorkruist; 

 
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme 

volkstoeloop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 
 
Overwegende dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;   
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Overwegende dat de er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en 
evenementen langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die supporters naar 
deze zones aantrekken; 

 
Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdrongen om zowel de veiligheid van 

de toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te 
kunnen garanderen; 

 
Overwegende dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen renners 

en supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 08.07.2020 

inhoudende het goedkeuren van het tijdelijk politiereglement veiligheid t.g.v. de Ronde van Vlaanderen 
op 08.07.2020; 

 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze beslissing bij 

hoogdringendheid heeft genomen teneinde  zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen naar de 
organisatoren en het publiek; 

 
Overwegende dat dit reglement dient bekrachtigd te worden door de gemeenteraad; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 08.07.2020 
inhoudende het goedkeuren van het tijdelijk politiereglement veiligheid t.g.v. de Ronde van 
Vlaanderen op 18.10.2020. 
 

Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat.  

15. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
van Gaselwest op 15 december 2020 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van 
standpunt en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de 
plaatsvervanger 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat ons bestuur aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest, 

Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle; 
 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10 september 2020 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op 
15 december 2020 plaatsheeft in “het Regiogebouw, P. Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk”; 

  
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 

10 september 2020 overgemaakt werd; 
 
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in 

de verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV): 

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap 
ingevolge het nieuwe WVV. 

- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging. 
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, 

met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), 
onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen 
door de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. 

- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke 
besluitvorming Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van 
de Algemene Vergadering. 

- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure. 
 

Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht: 
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast 

de reeds in de statuten opgenomen zetel. 
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities. 
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig 

lid van het personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius 
Opdrachthoudende Vereniging. 

- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling. 
 

Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de 
inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht; 

 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 

wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering;  
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Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, 
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen 
plaatsvinden: fysiek, digitaal dan wel schriftelijk; 

 
Overwegende dat mogelijk nog federale richtlijnen alsook politiebesluiten van de 

gouverneurs en richtlijnen via het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen komen omtrent het 
coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) 
en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over 
alle voorliggende agendapunten te nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot 
het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

 
Na beraadslaging; 
 
Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 

Artikel 1 
 
De Raad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 15 december 2020: 

 
1. Aanpassen van de statuten als volgt:  
a. Wijziging van het doel/voorwerp  
b. -  Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 
 - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 

19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlage 1bis en bijlage 3 
 -Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter. 
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van 

de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de 
agendapunten 1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen. 

3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 
voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 

4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.  
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare 

verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht 
als dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het 
artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 
december 2020. 

 b.  Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
8. Statutaire mededelingen. 
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Artikel 2: 

De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met inbegrip 

van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp van Gaselwest. 

Artikel 3.1 - in geval van een fysieke of digitale algemene vergadering: 

 
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de 

Buitengewone Algemene Vergadering van Gaselwest op 15 december 2020 (of iedere andere datum 

waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te 

stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikelen 1 en 

2 van onderhavige beslissing. 

Artikel 3.2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering: 

 
De raad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten, waaronder de 

voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het standpunt van de 

gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering (zonder fysieke 

aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de gemeente/stad) als een bindend akkoord te worden 

beschouwd dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 

goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde 

Buitengewone Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het 

digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 

Artikel 4: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslis-

singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 

vennootschapssecretariaat@fluvius.be . 

Artikel 5: 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat.  

 

16. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Buitengewone Algemene Vergadering 
van TMVW ov op 11 december 2020 – Goedkeuren van de dagorde, bepalen van standpunt 
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger 

  
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
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Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW ov; 
 
Gelet op de statuten van TMVW ov; 
 
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov op 11 

december 2020, waarin de agenda werd meegedeeld; 

  
 Na beraadslaging; 

 Met éénparigheid van stemmen. 

BESLUIT 
 

Artikel 1:  

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van TMVW ov  van 11 december 2020 en de daarbij horende documentatie 
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:  
 

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal; 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten; 
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 

432 DLB); 
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB); 
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing; 
6. Statutaire benoemingen; 
Varia 

Artikel 2: 

De Raad heeft geen opmerkingen te formuleren op de agendapunten van de dagorde van de 
buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 11 december 2020 en keurt, voor 
zoveel als nodig, de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen goed. 
 
Artikel 3: 
 
De Raad draagt aan de aangeduide vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens de gemeente alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVW (ov), vastgesteld op 11 december 2020, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agenda van voormelde buitengewone algemene vergadering.   
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Artikel 4: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVW ov (hetzij per post t.a.v.  
TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,  hetzij per elektronische post, 20201211BAVTMVW@farys.be) 
en aan de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van ons bestuur in deze 
intercommunale vereniging. 
 
Artikel 5: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

 

17. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Artikel 21 van de Decreet Lokaal 
Bestuur – Vraag van de CD&V Plus-fractie – Aanpassen en uitbreiding subsidie voor 
abonnementen bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 

 

 
 De Raad 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19.12.2013 inhoudende de goedkeuring van 

het invoeren van een derdebetalersysteem voor abonnementen van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, waarbij een tussenkomst wordt voorzien door de gemeente van 20% 
bedragen van de kostprijs van alle abonnementen afgeleverd aan inwoners van Kluisbergen, tot en 
met de leeftijd van 18 jaar; 

 
Gelet op het voorstel van de CD&V Plus-fractie tot het aanpassen en uitbreiding van de 

subsidie voor abonnementen bij de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn; 
 
 Overwegende dat in het huidige systeem nog steeds een attest dient aangevraagd te worden 
bij de dienst burgerzaken van de gemeente vooraleer men het abonnement met korting kan 
aanvragen; 
 
 Overwegende dat de CD&V PLUS-fractie voorstelt om de gemeentelijke korting van 20% 
vanaf 01.01.2021 automatisch te laten verrekenen, zonder dat men hiervoor nog een attest nodig 
heeft; 
 
 Overwegende dat de CD&V PLUS-fractie voorstelt om de gemeentelijke korting van 20% ook 
toe te kennen aan studenten ouder dan 18 jaar en tot en met de leeftijd van 24 jaar (mits afleveren 
van een bewijs van de onderwijsinstelling);  
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Overwegende dat door raadslid Johan Devenyns, N-VA-fractie, een amendement werd 
ingediend waarbij een aantal wijzigingen worden voorgesteld aan het voorstel van de CD&V PLUS-
fractie, o.a. het toekennen van de korting van 20% aan alle inwoners van Kluisbergen tot en met de 
leeftijd van 24 jaar (en dus niet enkel aan de studenten tot en met 24 jaar);  
 
 Overwegende dat dit amendement met éénparigheid van stemmen wordt goedgekeurd en 
dat derhalve het aangepaste reglement zoals ingediend bij amendement door de N-VA-fractie 
integraal wordt aangenomen en goedgekeurd;  

 
Na beraadslaging; 

Met éénparigheid van stemmen;  
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 
De beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 inhoudende het goedkeuren van de 
principebeslissing omtrent het invoeren van een derdebetalersysteem voor abonnementen van de 
Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021. 
 
Artikel 2: 
 
De Raad keurt het invoeren van een derdebetalersysteem voor abonnementen van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, met inbegrip van de gemengde abonnementen met de N.M.B.S.,  met 
ingang van 1 januari 2021 principieel goed. 
 
Artikel 3: 
 
De korting die door de Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’ rechtstreeks aan de klanten worden 
toegestaan en ten laste genomen wordt van de gemeente Kluisbergen bedraagt 20% van de kostprijs 
van alle abonnementen afgeleverd aan inwoners van Kluisbergen, tot en met de leeftijd van 24 jaar. 
Deze tussenkomst van de lokale overheid is cumuleerbaar met andere kortingen waarop de houder 
van het abonnement eventueel aanspraak zou kunnen maken (o.a. verhoogde tegemoetkoming, 
gezinskorting,…), doch wordt slechts berekend en toegekend op de werkelijke kostprijs van het 
abonnement nadat eventuele andere kortingen in mindering zijn gebracht.  
 
Artikel 4: 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd hiervoor een overeenkomst af te 
sluiten met de Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, waarbij ernaar gestreefd wordt zowel de 
aanvraag als de toekenning van de korting voor de in artikel 3 bedoelde houders van een 
abonnement zoveel als mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen.  
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Vervoermaatschappij ‘De Lijn’, de 
financieel directeur, de dienst burgerzaken en de financiële dienst. 
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Artikel 6: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

 

De zitting wordt geheven te 20.45 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 22 oktober 2020 en goedgekeurd in zitting van 25 november 2020 

 
 

 
Algemeen directeur    De Voorzitter 
 
 
 
L. DEMEDTS            PH. WILLEQUET 
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